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خسارات زلزله خراسانشمالی در دست
بررسی است

پایگاه وزارت راه -حامد مظاهریان ،معاون مسکن و ساختمان وزیر
را هوشهرس��ازی با اعالم حمایت دولت از زلزلهزدگان خراسانشمالی،
گفت :برآورد میشود یکهزار مسکنروستایی نیاز به بازسازی کامل و
حدود یکهزار و  ۴۰۰واحد مسکن مهر واقع در سایت گلستانشهر
نیز نیاز به تعمیرات داش��ته باش��ند که مقدمات انجام آنها در دست
بررسی است.
حامد مظاهریان ،معاون مس��کن و ساختمان وزیر را هوشهرسازی
که به دس��تور عباس آخوندی وزیر را هوشهرسازی برای برآورد میزان
خسارت به ساختمانهای روستایی و شهری به همراه هیاتی متشکل
از ریی��س مرکز تحقیقات راه ،مس��کن و شهرس��ازی ،قائممقام وزیر
را هوشهرس��ازی در طرح مس��کن مهر ،مدیرکل دفتر مقررات ملی و
کنترل س��اختمان و تعدادی از کارشناس��ان  ۲۵اردیبهشتماه وارد
اس��تان خراسانشمالی ش��د و همچنان در آن استان به سر میبرد،
آخرین وضعیت آس��یبها و تصمیماتی که برای برآورد خس��ارت به
آسیبدیدگان و ساختمانها اخذ شده را تشریح کرد.
مظاهریان گفت :پیرو دستور وزیر راهوشهرسازی ،با هیاتی متشکل از
سه معاون وزیر و کارشناسان مربوطه سفری به استان خراسان شمالی
داشتیم که هنوز هم ادامه دارد.
ب��ه گفت��ه معاون مس��کن و س��اختمان وزی��ر را هوشهرس��ازی،
خراسانشمالی جزو اس��تانهای باخطر باال در زلزله است که سابقه
زلزلههای تاریخی گسترد ه ای در آن گزارش شده است.
مظاهری��ان ادام��ه داد :زلزله اخیر حدود  5/7ریش��تر در منطقه
پیشقلعه بیش��ترین خسارات را در بخش روستایی وارد کرده است.
برآورد میش��ود در پیشقلعه حدود یکهزار واحد مس��کونی نیاز به
بازس��ازی کامل و همچنین تعدادی نیز نیاز به مرمت داشته باشند.
در حال حاضر بنیاد مسکن انقالب اسالمی در محل ،مستقر است و
برداشتهای الزم را انجام میدهد.

ساخت آزادراه اهواز -اصفهان به تصویب
دولت رسید
ایسنا -معاون وزیر را هوشهرسازی با اشاره به اینکه باید شبکههای
لونقل اتصال به خوزستان را با ظرفیت باالیی ایجاد کنیم ،گفت:
حم 
برای رفاه مردم و توس��عه بیش��تر در خوزس��تان باید ارتباطات را با
استانهای دیگر تقویت کنیم.
خیراهلل خادمی در حاشیه کلنگزنی جاده کمربندی شرق و جاده
ش��هرک شماره پنج اهواز اظهار کرد :در وضعیتی که مشکالت مالی
در کش��ور وجود دارد اما بیشتر پروژههای خوزستان با روند مناسبی
در حال انجام هستند.
وی افزود :توجه وزارت را هوشهرسازی به خوزستان در تصمیمات و
مصوبههایی که برای استان در نظر گرفته میشود ،بسیار زیاد است و
خوزستان دارای اهمیت بسیاری برای وزارت راهوشهرسازی است.
خادمی با اش��اره به اینکه تکمیل رینگ کمربندی اهواز موردنظر
وزارت را هوشهرس��ازی اس��ت ،تصریح کرد :اس��تان ب��ه دنبال جذب
س��رمایهگذار ب��رای تکمی��ل رینگ کمربن��دی اهواز اس��ت اما اگر
سرمایهگذار نباشد این طرح دارای ردیف ملی است و با عنوان طرح
رینگ کمربندی اهواز تکمیل خواهد شد.
وی ادامه داد :امیدواریم رینگ کمربندی اهواز مانند کالنشهرهای
دیگر کشور ایجاد شود تا مردم بتوانند به راحتی ترافیک برونشهری
را از ترافیک درونشهری جدا کنند.
مع��اون وزی��ر راهوشهرس��ازی عنوان ک��رد :یکی از مش��کالت
اصلی خوزس��تان جادههای منتهی به خروجیها و ارتباط با س��ایر
استانهاس��ت و حل این مش��کل یک��ی از نیازهای اساس��ی مردم
خوزستان است.
برای رفاه مردم و توس��عه بیشتر در خوزستان باید ارتباطات را با
لونقل اتصال به خوزستان
اس��تانهای دیگر تقویت و شبکههای حم 
را با ظرفیت باالیی ایجاد کنیم.
خادمی با بیان اینکه چند روز گذشته ساخت آزادراه اهواز -اصفهان
در دولت مصوب ش��د ،اظهار ک��رد :آزادراهی به طول  237کیلومتر
مصوب ش��ده تا از لردگان اصفهان به س��مت اهواز ایجاد شود و این
مس��یر میتواند برای استان خوزس��تان و به خصوص مناطق شمال
شرقی استان یک فرصت بسیار خوب باشد زیرا یک مسیر مهم برای
توسعه است.
وی ادامه داد :این آزادراه طوری طراحی خواهد ش��د که بتوان در
کنار آن شهرهای جدید ایجاد کرد و با این وسعت نظر دولت ،حداکثر
توجه به استان خوزستان شده است.
معاون وزیر را هوشهرسازی خاطرنشان کرد :به دنبال آن هستیم تا
اصفهان را به خوزستان از طریق ریلی متصل کنیم و در این زمینه با
توجه به توافقاتی که با یک شرکت از کره جنوبی انجام گرفته است،
مطالعات تکمیلی آن انجام گرفته و مبلغ سرمایهگذاری آن حدود 12
هزار میلیارد تومان است.
اصفهان

لونق�ل -چهار فروند از هواپیماهای
گروه حم 
 ATRبا فاصله ۱۰دقيقه از يكديگر روی باند فرودگاه
مهرآباد نشس��تند و به ناوگان هما پیوستند .مراسم
تحویل نخستین گروه از هواپیماهای برجامی از نوع
 ATRصب��ح دیروز در فرودگاه مهرآباد انجام ش��د.
نخستینگروهازهواپیماهایخریداریشدهازكمپانی
ایتالیایی-فرانسوی ATRروز گذشته به همراه فرهاد
پرورش ،مدیرعامل هواپیمایی هما و خلبانان ایرانی
وارد كشور شد.
این چهار فروند هواپیما در راستای اجرای بخشی
از ق��رارداد هما با كمپانی  ATRاس��ت كه نهایتا با
تحویل ۱۶فروند هواپیمای دیگر به طور كامل اجرایی
میشود .شرکت ایتالیایی-فرانسوی  ATRسومین
کمپانی هواپیماسازی است که پس از امضای برجام
به طرف قرارداد کشورمان برای نوسازی ناوگان فرسوده
خطوطهواپیماییتبدیلشدهاست.میتوان ATRرا
بزرگترینکمپانیتولیدهواپیماهایمنطقهایتاسقف
 ۹۰صندلی برشمرد.
این کمپانی در س��ال  ۱۹۸۱به واسطه همکاری
دو غول هوایی ایرباس و  Leonardoتاسیس شد.
شرکت ایتالیایی -فرانسوی ATRدر سال ۱۹۸۱و در
مسیر همکاری دو شرکت بزرگ هواپیماسازی ایرباس
و Leonardoشکل گرفت ۷۲ ATR .هواپیمای
دوموتوره توربوپراپ میانبرد منطقهای است و توانایی
طی کردن مسافت  ۱۵۰۰تا  ۱۶۰۰کیلومتر را دارد
و میتوانن��د در پروازهای داخلی میان فرودگاههای
کوچک ایران مورد استفاده قرار گیرند .شرکت ایرانایر
در نظر دارد از این هواپیماها برای پرواز به فرودگاههای
نزدیک استفاده کند.
این هواپیماها قرار است در خطوط هوایی داخلی
جایگزین برخی از فرسودهترین هواپیماهای موجود در
جهان نظیر انواع فوکر و( MDمکدانل داگالس) شوند
که سالهاست در خطوط پروازی داخلی مشغول رفت
وآمدهستند.ازجملهمشخصاتعملکردیسری۶۰۰
 ATRمیتوان به س��رعت کروز (پیمایش طوالنی)
 ۵۰۹کیلومتر در ساعت ،بُرد پروازی  ۱۵۰۰کیلومتر
و نیاز به مسافت  ۱۳۳۳متری برای پرواز (طول مسیر
تیکآف) اشاره کرد.
سری  ATR ۶۰۰از تجهیزات امنیتی و رفاهی
بیش��تری نس��بت به مدلهای گذشته این شرکت
برخوردار اس��ت و به لطف موتورهای PW۱۲۷M
حدود پنج درصد توان کشش��ی بیشتری را در زمان
تیکآف یا بلندشدن از روی باند پرواز در اختیار خلبان
قرار میدهد .موتور هواپیماهای  ATRاز سوی یک
کارخانه کانادایی به نام Pratt and Whitneyتولید
ش��ده که یکی از مدرنترین و ایمنترین موتورهای
هواپیماهای دینا را تولید میکند.

 میخواهند مادر صنعت هوانوردی ایران
را تجزیه کنند

وزیرراهوشهرسازیازاتهاماتیکهبهمجموعهوزارت
راه وشهرسازی در طول انجام مذاکرات هوایی شده،
گالیه کرد و گفت :آنهایی که در قراردادهای حقیر و
کوچكازهیچ فسادیرویگرداننبودند،چشمبستهما
را به باد اتهام گرفتند و میخواستند هما به عنوان مادر
صنعت هوانوردی کشور را به فروش برسانند.
عباس آخوندی گفت :برای من این چهار فروند
هواپیما با باقی هواپیماهای برجامی تفاوت دارد .تمام
آرزویم این بود که مردم ایران که ساکن دوردستترین
نقاط هس��تند و تاکنون کمتر از صنعت هوانوردی
بهرهمند شدهاند بتوانند از این خدمت ارزنده استفاده
کنند .وزیر راهوشهرسازی ادامه داد :امروز هما را تجهیز
و آماده کردیم که در تمام فرودگاههای دورافتاده این
کشور پرواز کند و تمام مردمی که تا این تاریخ از این
صنعتمحرومبودند،بهرهمندشوند.امروزافتخارداریم
اعالمکنیمهمامیتواندپیامآورتوسعهوآبادانیبهتمام
نقاط دورافتاده باشد.
وی ب��ا ط��رح این س��وال که آیا میتوان ش��عار
محرومیتزدایی آبادانی و توس��عه اش��تغال داد و به
صنعت هوایی اعتقادی نداشت ،گفت :درحال حاضر
میتوانیمبگوییمتماممردمایرانرابههممرتبطکردیم
و از یکپارچگی مردم ایران بگوییم .از اینکه میتوانیم
گرگانی ،بانهای ،سقزی یا یک زابلی و تمام کسانی که
در اطراف فرودگاههای کوچک هستند را به راحتی با
پروازهای ATRبه هم نزدیک کنیم از اینکه میتوانیم
به مردم در اطراف فرودگاههای کوچک اطمینان دهیم
که برای شما پرواز ایمن آوردهایم .خوشحالیام برای من
بسیار ارزشمند است.
وزير راهوشهرسازي ادامه داد :توسعه و آبادانی ایران
همراه با نگاه با عدالت به تمام مناطق ایران و با یک

فرود  4فروند هواپیمای پسابرجامی در مهرآباد؛

صنعت هوایی در مسیر اعتماد

میزان بازه کاری هما افزایش خواهد یافت .وی ادامه داد:
خرید هواپیما اعتماد به هواپیمایی ایران را در جهان باال
برد،بیمهوبانکهایمتعددیامروزدرگیرایرانهستند
ودولتهایخارجیمجبورمیشوندمجوزهاییراصادر
کنند که برای معامالت الزم است.
قائممق��ام وزیر در ام��ور بینالملل مجموعه این
رفتارها را نشاندهنده افزایش اعتماد به ایران دانست
و ادامه داد :از تمام کسانی که در این مسیر به ما کمک
کردند تشکر میکنم .پشت پرده نقل و انتقاالت مالی،
پیچیدگیهای فنی و حقوقی زیادی وجود داشت که
فهم ملی و تاریخی آقایان سیف ،افخمی و طیبنیا کار
را برای ما آس��ان کرد .وی همچنین به حمایت وزیر
راهوشهرسازی اش��اره کرد و گفت :آقای آخوندی با
جسارت ،شجاعت و اعتقاد کار خرید هواپیما را دنبال
کرده است .خارج از هرگونه بحث سیاسی وظیفه دارم
لونقل
ازایشانبهخاطرتالشبرایآبادانیصنعتحم 
هواییتشکرکنم.

 کنایه عابدزاده به نیکزاد

چش��م تمام مردم ایران را دیدن ،آرزوی من بود .وی
ادامه داد :نگاهم در خریدهای هوایی و نوس��ازی این
صنعت به هواپیماهای  ATRط��ور دیگری بود .از
آنجا که خریدATRها با شعار طرفداری از محرومان
هماهنگ بود برای این خرید اهمیت ویژهای قائلم .به
واسطه خرید این هواپیماها ما و شما توانستیم یک بار
لونقل هوایی را برای همه
دیگر امکان برقراری حم 
مردم فراهم کنیم.
آخوندی گفت :میخواهم امروز برای ش��ما از دو
رویکردمتفاوتکهیکیخردورزیودیگریپوپولیستی
است.توضیحدهم.درگذشتهحضراتتصمیمداشتند
همای این آب و خاک را به قیمت ۴۵۰۰میلیارد تومان
به فروش برسانند که  ۱۵۰۰میلیارد تومان آن ارزش
برند هما و سه هزار میلیارد تومان ديگر ارزیابی قیمت
آن بود .آنها نمیخواستند هما را اداره کنند بلکه درپی
فروش امالک و مستغالت و تجزیه هما بودند .کسانی
که امروز ب��ا رگهای برآمده گردن از حق مردم و از
کمک به محرومان حرف میزنند ،میخواستند مادر
صنعت هوایی ایران را بفروشند.
وی ادامه داد :تصور کنید هما قبل از پایان دولت به
فروش رفته بود .در این صورت االن صنعت هوانوردی
ایران در چه جایگاهی بود .تکلیف توس��عه ایران چه
میش��د .حال آن رویکرد پوپولیس��تی را درمقابل
رویکردیبگذاریدکهمعتقدبهبازآفرینیهماست.تاکید
داریم که هما باید توسعه یابد و سهم خود را از بازار
جهانی بگیرد و مرجع رقابت با تمام شرکا شود.
آخوندی با طرح این س��وال که آیا برنامه فروش
هما به معنی تعهد به صنعت هوایی و خدمت به مردم
بود ،گفت :متاسفانه پوستین وارونه پوشیدهاند و به
مردم دروغ میگویند .اين مقام مس��وول امروز را روز
تولد دوباره هما خواند و از مشقاتی که در طول خرید
هواپیماها شامل حال اهالی وزارت راهوشهرسازی شد،
لب به شکوه گشود.
وی گفت :در طول این مدت شرمآور است اعالم
کنم درمقابل اقدام مبارک نوسازی صنعت هوانوردی
آماج تهمتها و دروغها قرار گرفتیم و از روزی که این
مهم را آغاز کردیم چه خونها که به دل مردم کردند
چه خونها که به دل مدیران هما و چه خونها که
به دل ما کردند .آخوندی افزود :هر روز تهمت جدید،
دروغ جدید و حاشيهآفرینی با پول و بودجه مردم ،هر
روز علیه مردم اقدام کردند .
وی اف��زود :ام��ا از همان روز نخس��ت درمقابل
شايعهس��ازیها مقاومت کردیم و ایستادیم چون به
خود ایمان داشتیم که در اين راه کوچکترین لغزشی
نخواهیمکرد.
اين مقام مس��وول ادامه داد :روزی که تصمیم به
احیای هما گرفتم ،رییسجمهور از من س��وال کرد
که مگر ش��دنی است ،عرض كردم تنها شرکتی که
میتواند یک بار دیگر ایران را در صنعت هوایی سرافراز
کند،هماست.منبهتواناییهماودانششمااطمینان

داش��تم و همین طور به س�لامت مذاکرهکنندگان
هوایی ایران.
آخوندی افزود :از روز شروع مذاکرات آماج اتهامات از
سویکسانیقرارگرفتمکهمملکترابهفسادکشاندند.
باواسطهچهرههایموجهیراجلویچشمآوردندوهر
روز کسی از خانواده وزارت راه را متهم کردند .
وی اف��زود :از چش��مم بیش��تر به آق��ای اصغر
فخریهکاش��ان اعتماد دارم اما این افراد آنچه زیبنده
خودبودرابهماتهمتزدندآنهاکهدرقراردادهایحقیر
و کوچک از هیچ فسادی رویگردان نبودند چشمبسته
ما را به باد اتهام گرفتند اما من به خود اطمینان داشتم
و کار را ادامه دادم.
عضوكابينهدولتيازدهمبابیاناینکهدرطولانجام
مذاکرات و این سالها حتی یک بار هم نبوده که به
مدیری توصیه انجام قراردادی را داشته باشم ،گفت:
اگر ایستادم و سینه سپر کردم به خاطر اطمینان به
خودم بود .آخوندی افزود :روزگار انتقال پولهای سیاه
ن گذشته است ،پول این خرید
و ناش��مرده با چمدا 
هوایی ظرف دو س��اعت از طریق مجاری رسمی به
ش��رکت  ATRمنتقل ش��د ،این یعنی شفافیت
سرافرازی و برجام.
وزير راهوشهرسازي گفت :از آنهايي که در هر خرید
از س��ود سرشاری بهره میبردند انتظار سپاسگزاری
نداریم،انتظارسپاسگزاریازافرادیکهمنافعشانقطع
شده است منطقی است؟ ما ریگی به کفش نداشتیم و
با اتکا به خدا هما را از نو آباد کردیم.

 تحوی�ل  ۵فروند هواپیمای برجامی تا
پایان سال

نشست مدیرعامل شركت هواپیمایی جمهوری
اس�لامی ایران از تحویل پنج فروند  ATRدیگر تا
پایان س��ال  ۲۰۱۷خبر داد و گفت :پنجمین فروند
از هواپیمای ATRماه آگوست میالدی وارد كشور
میشود .فرهاد پرورش افزود :بعد از تحویل این چهار
فروند هواپیمای ATRتا پایان سال پنج فروند دیگر
از هواپیماهای  ATRوارد كشور میشود.
وی توضی��ح داد :پنجمین فروند از هواپیماهای
 ATRدر ماه آگوس��ت میالدی وارد كشور میشود
و به این ترتیب ایران تا پایان سال  ۲۰۱۷صاحب ۹
فروند هواپیمای ATRمیشود.
پرورش همچنین خبر داد :ایرانایر تا پایان سال
 ،۲۰۱۷چهار فروند دیگر هواپیمای ایرباس تحویل
خواهد گرفت ك��ه از نوع  ۳۲۰خواهد بود .این مقام
مس��وول توضیح داد :هماكنون  ۹۵درصد از كارهای
خرید ایرباسها انجام شده است.
ویهمچنینخبرداد:اردیبهشتماهسال ۹۷ایران
نخستین بوئینگ ۷۷۷خود را تحویل خواهد گرفت و
تا پایان سال  ۲۰۲۰صاحب  ۲۰فروند بوئینگ از نوع
 ۳۰۰-۷۷۷خواهد شد .پرورش همچنین توضیح داد:
با ورودATRها فرودگاههای كم برخوردار از پروازهای
منطقهای برخوردار خواهند شد .تجهیز فرودگاههای

گیالن

كوچك به هواپیماهای منطقهای دستور دولت بود كه
از سوی وزارت راهوشهرسازی و هواپیمایی هما مورد
پیگیریقرارگرفت.نمایندگانمجلسبارها بهمارجوع
كرده بودند و تقاضا داشتند كه پروازهای كوچك در
استان آنها انجام شود .مردم از طریق استانداریها و
همچنین نمایندگان خود بارها این تقاضا را به گوش
ما رساندند.
مدیرعامل شركت هواپیمایی جمهوری اسالمی
ایران خبر داد :به همراه چهار فروند هواپیمای ATR
وارد شده به كشور قطعات مورد نیاز پیشبینی شده
نیز وارد شده است .
وی توضیح داده است :این اولین بار است كه هم
برای خرید هواپیما و هم برای خرید قطعه با كمپانی
سازنده به طور مستقیم وارد گفتوگو شدهایم .پرورش
همچنین در خصوص نحوه تامین مالی هواپیماهای
 ATRخب��ر داد :ای��ن هواپیماه��ا از طریق مصوبه
صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شده است و برای
تامین مابقی این هواپیماها منطقه انتخاب فاینانسر
تعیینخواهدشد.

  اشتغالزایی  ۷هزار نفری

همچنین قائممقام وزیر راهوشهرس��ازی در امور
بینالملل گفت :ورود هفت هواپیما به کشور آن هم به
صورت خرید مستقیم و با کوتاه کردن دست واسطهها
که منجر به اشتغال هفت هزار نیرو شد ،نمونه بارز
اقتصادمقاومتیاست.
اصغرفخریهکاشانگفت:ورودهفتفروندهواپیما
بعد از برجام بارزترین اقدام ما برای استفاده از فضای
لونقل هوایی بود .وی ادامه
پسابرجام در صنعت حم 
داد :این هواپیماها با خرید و پرداخت مستقیم و بدون
هیچ واس��طهای وارد کشور ش��د که میتوان از آن
لونقل هوایی
به عنوان بزرگتری��ن فرصت در حم 
کشور نام برد.
ویافزود:خریداینهواپیماهانمونهبارزیازاقتصاد
مقاومتیاست.درشرایطیکهقراربودپروازهایداخلی
مابهشرکتهایخارجیسپردهشودامروزافتخارداریم
کهاعالمکنیمباورودهفتفروندهواپیمایبرجامیبه
کشور فرودگاههای زیادی اقتصادی شده و پروازهای
زیادی انجام میشود .سفرها برای مردم آسانتر و مراکز
استانها به یکدیگر وصل خواهد شد.
وی گفت :از امروز به بعد الزم نیس��ت مسافرانی
که میخواهند از ساری به شهر دیگری سفر کنند به
تهرانبیایندومجبورباشندازتهرانبهشهراصلیپرواز
کنند.اينمقاممسوولادامهداد:هواپیماهایخریداری
شده به اشتغال کشور کمک کرد ،امروز هر هواپیما به
کند
صورتمستقیموغیرمستقیم هزارشغلایجادمی 
بنابراین با ورود هفت فروند هواپیمای برجامی تاکنون
دولت توانسته است هفت هزار شغل ایجاد کند.
فخریهکاشان به تحریم ناوگان هما در دوره تحریم
اشاره کرد و گفت :در دوران تحریم با تالش بسیاری
ناوگان هما سرپا ماند و امروز با این خریدهای هوایی

رییسسازمانهواپیماییکشورنیزادعاینیکزاددر
خصوص خرید هواپیما را تکذیب کرد و گفت :در دنیا
رسم نیست با هواپیمای فرسوده و دست دوم جشن و
عکسیادگاریبگیرندواینکهآقاینیکزادباهواپيمای
دست دوم عکس ندارد کار خوبی کرد.
عل��ی عابدزاده در در خصوص ادعای نیکزاد وزیر
اسبق راه برای خرید ۱۱۴فروند هواپیما بدون گرفتن
جشن و عکس گفت :اول باید بگویم که در همه جا دنیا
رسماستکهوقتیبرایاولینبارهواپیماییپروازانجام
میدهد یا اینکه خلبانی برای اولین بار پرواز میکند
تبلیغات زیادی برای آن انجام میشود.
لونقل
وی ادامه داد :این رس��مها در صنعت حم 
هوایی در همه جای جهان وجود دارد .مراس��م واتر
س��الوت و آبپاشی روی هواپیمای جدید و گرفتن
عکس یادگاری بدیهی اس��ت و مختص کش��ور ما
ت
نسی .
عابدزادهادامهداد:البتهکمتراتفاقمیافتدکهکسی
بخواهد با هواپیمای دست دوم عکس یادگاری بگیرد
و اگر آقای نیکزاد عکس یادگاری نگرفته باید بگوییم
که کار بسیار درستی انجام داده است.
رییسسازمانهواپیماییکشورادامهداد:برایورود
هواپیمای نو در مهرآباد جمع شدهایم و باید جشن ورود
هواپیماها گرفته میشد و کار بسیار خوبی است .وی
ادامه داد :خوشحالی ما از بابت ورود هواپیما این است
که منویات مقام معظم رهبری بعد از سالها باالخره
اجرا شد ،ایشان در خصوص مسایل اقتصادی تاکیدات
ویژهای داش��تند و اگر قرار است تاکیدات رهبری در
خصوص اقتصاد مقاومتی اجرا شود باید هواپیمای نو
داشته باشیم و قدرت رقابت با دنیا را پیدا کنیم .رییس
سازمان هواپیمایی کشور گفت :از آن جایی که با خرید
هواپیمااهدافرهبریراپیادهکردیمبایدجشنبگیریم
و عکس یادگاری بگیریم.

  ایران رک�ورددار ورود  4فروند ATR
همزمان

معاون مدیرعامل  ATRگفت :امروز روز خاصی
برای ایران است و ما در  ATRندیده بودیم كه چهار
فروند هواپیما به صورت همزمان وارد كشوری شود و
باید گفت ایران در این زمینه ایران رکورددار است.
جیووانی ،معاون مدیرعامل  ATRدر نشس��ت
خبری مشترك با فرهاد پرورش مدیرعامل هما گفت:
امروز روزی خاصی است كه به همراه مدیرعامل هما
وارد ایران ش��دهام .به یاد ندارم كه كشوری توانسته
باش��د در ی��ك روز چهار فرون��د هواپیمای ATR
تحویلبگیرد.
وی خبر داد :از طریق مذاكره اصغر فخریهكاشان
حجم زیادی سفارش از طرف ایران به ATRداده شده
است .میتوانیم ادعا كنیم كه ایرانایر یكی از مشتریان
و حتی یكی از پارتنرهای بزرگ  ATRاست .معاون
مدیرعامل ATRباتوضیحاینكهتاكنون ATRبیش
از  ۱۶۰۰فروند از این مدل هواپیما را فروخته است،
گفت :بیش از ۲۰۰شركت هواپیمایی در ۱۰۰كشور
جهان از این هواپیماها استفاده میكنند و ما هفته
گذشته قراردادی با هند منعقد كردیم که طی آن۵۰
فروند از این مدل را به هند میفروشیم.
وی گفت :همكاری با ایران برای  ATRاهمیت
زیادی دارد و این یك همكاری س��هگانه بین ایران،
ایتالیا و فرانسه است .شركت ما به پشتیبانی و حمایت
از ایرانایر ادامه خواهد داد .معاون مدیرعامل ATR
همچنین خبر داد :ایرانایر و  ATRقرارداد جانبی را
در كنار قرارداد اصلی به امضا رساندند كه براساس آن
 ATRمتعهد به پشتیبانی از هواپیماهای فروخته
شده خواهد بود.

گزارش نمایندگان جهان صنعت از سراسر کشور

خوزستان

تفاهمنامههمکاریاقتصادیاصفهانباگوانگجو

برگزاری همایش رعایت حقوق مصرفکنندگان در شهرک صنعتی سپیدرود

برگزاری نشست معاون سرمایهگذاری و اتاق بازرگانی آبادان

تفاهمنامه همکاری اقتصادی اصفهان با گوانگجو به امضای رییس
اتاق بازرگانی و معاون استاندار گوانگجو رسید.
سیدعبدالوهاب سهلآبادی در حاش��یه امضای این تفاهمنامه،
اصفهان را صنعتیترین استان کشور با  9هزار و  200واحد صنعتی
برشمرد و گفت :تولید فوالد و مصنوعات فلزی ،مصالح ساختمانی و
مصنوعات نساجی ازجمله توانمندیهای اصفهان است که میتواند
با گوانگجو روابط نزدیکی را تعریف کند.
وی تولید محصوالت کش��اورزی ،فرش دستباف و صنایعدستی
در  170رشته را از دیگر مزیتهای تولیدی استان برشمرد و گفت:
صنایعدس��تی اصفهان میتواند یکی از بخشهای مهم صادراتی با
چین باشد.
س��هلآبادی ب��ه نقش بان��وان در عرصه اقتص��ادی و اجتماعی
اصفهان اش��اره کرد و گفت :در انتخابات پیش روی ش��ورای ش��هر
اصفه��ان بانوان کاندیدا حضور فعالی در عرصه اجتماعی ،سیاس��ی
و اقتصادی دارند.
لی جی پینگ معاون استاندار گوانگجو در این دیدار گفت :رابطه
اصفهان و گوانگجو به یکصد سال اخیر بازمیگردد و این دو استان
از طریق راه ابریشم دریایی به تبادل کاال میپرداختند.
وی با اش��اره به پیش��رفت اقتصادی چین در بخشهای مختلف
گفت :صنایع پتروشیمی ،نساجی وهایتک در گوانگجو رشد فراوانی
داشته و زمینه مناسبی برای توسعه همکاری با اصفهان است.
معاون اس��تاندار گوانگجو با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری
ات��اق بازرگانی اصفهان و گوانگجو گفت :این تفاهمنامه نقطه عطف
روابط اقتصادی این دو استان است.

چهارمین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرفکنندگان در شهرک
صنعتی س��پیدرود رشت با حضور اس��تاندار گیالن ،رییس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت ،مدیرعامل ش��رکت شهرکهای صنعتی گیالن و تنی چند از مسووالن
استانی برگزار شد .
محمدعلی نجفی در این همایش رعایت حقوق مصرفکنندگان را از جمله ارکان
حقوق شهروندی دانست و افزود :رعایت حقوق مصرفکننده ،رعایت حقوق شهروندی
است.وی با بیان اینکه کارآفرینان عزیز با تحمل سختی در عرصه تولید تالش میکنند،
افزود :با توجه به اهمیت بخش تولید پیشنهاد دادم این نشست در مراکز تولیدی برگزار شود.استاندار گیالن با اشاره به توفیقات
دولت یازدهم در بخشهای مختلف اظهار داشت :از جمله اقداماتی که در آغاز کار دولت یازدهم به آن پرداخته شد برنامهریزی
برای کارهای جامع و صحیح در بخشهای مختلف بود.
نجفی با بیان اینکه در کشورمان همیشه واردات بر صادرات پیشی داشت حتی در سالهایی که کشور از درآمد باالیی برخوردار
بود ،افزود :دولت یازدهم موفق شد صادرات کاالهای غیرنفتی را بر واردات آن فزونی دهد.

نشستی مشترک با حضور محمدرضا معتمدی ،معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و کارهای این سازمان و رییس اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی آبادان و جمعی از فعاالن اقتصادی آن شهرستان با هدف بررسی موانع پیش روی سرمایهگذاری محلی
در منطقه آزاد اروند و ایجاد یک ساختار پیوندی میان بخشخصوصی و مهمترین دستگاه دولتی و حاکمیتی در آبادان و خرمشهر
(سازمان منطقه آزاد اروند) برای از میان برداشتن موانع سرمایهگذاری تشکیل شد.
در این نشس��ت ،دیدگاهها و نقاط مش��ترک میان فعاالن بخشخصوصی و معاون سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند
در حوزه تقویت سرمایهگذاری داخلی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و راهکارهایی در جهت ایجاد یک وحدت رویه در ساختار
سرمایهگذاری از سوی فعاالن اقتصادی آبادان مطرح شد.
نشس��ت مش��ترک معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند و اتاق بازرگانی آبادان با حضور
ی معاون سرمایهگذاری ،خیاطزاده رییس اتاق بازرگانی آبادان ،رضا زیتوننژاد نایب رییس کمیسیون بازار پول و
محمدرضا معتمد 
سرمایه اتاق بازرگانی ایران و جمعی از صاحبان سرمایه و دیگر اعضای کمیسیون اتاق بازرگانی آبادان برگزار شد.

برگزاری چهل و چهارمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در جلسه شورای راهبردی با اشاره به پرهیز
مدیران از آفت روزمرگی ،تاکید کرد :همه باید در مسیر برنامه راهبردی حرکت کنند
و این نیازمند استفاده از فرصتها و پتانسیلهای موجود است.
یوسفزاده چابک با مهم دانستن مدیریت تجهیزات و دارو در دانشگاه اذعان کرد:
ت چراکه این
عملکرد و وضعیت تجهیزات و دارو در سال گذشته در حال بررسی اس 
مقوله در حال حاضر یکی از معضالت اصلی دانشگاه به شمار میرود.
وی بیان کرد :با حرکت دانشگاه به سمت نسل سوم ،افراد توانمند به سمت دانشگاه
روی آوردهاند و امیدواریم با استفاده از همه ظرفیتهای موجود در مسیر تحقق چشمانداز دانشگاه حرکت کنیم.
یوسفزاده چابک با تصریح بر رسالتهای دانشگاه افزود :بیشک تولید دانش و ارتقای سالمت جامعه ،یکی از رسالتهای
اصلی نهادینهشده در پروژههای استراتژیک دانشگاه است.

بایگانی الکترونیکی پروندههای دریانوردان خوزستان

با هدف توسعه دولت الکترونیک و به منظور خدماترسانی شایسته به دریانوردان خوزستان ،فرآیند نگهداری پروندههای
دریانوردان خوزستانی ،الکترونیکی شد.
معاون طرح و توسعه اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره به ضرورت گسترش خدمات دولت الکترونیک در راستای
تحقق اهداف اسناد باالدستی ،راهاندازی بایگانی الکترونیکی پروندههای دریانوردان خوزستان را یکی از گامهای موثر تامین رضایت
بیشتر دریانوردان خوزستان برشمرد.علی عسکری در تشریح مزایای این طرح بیان کرد :در پی اجرای این طرح ،دسترسی به سوابق
دریانوردان آسان و بدون اتالف وقت شده و موجبات تسریع فرآیند خدمات اداری مربوط به اسناد دریانوردان خوزستانی میشود.
وی همچنین افزود :در این طرح با استفاده از شاخص منحصربهفرد کد ملی هر دریانورد ،عالوه بر جلوگیری از بروز اشتباه در ثبت
و نگهداری اسناد دریانوردان ،سرعت جستوجوی پرونده هر فرد در فرآیندهای اداری نیز افزایش مییابد.
معاون طرح و توسعه تصریح کرد :طرح بایگانی الکترونیکی با توجه به حذف بایگانی فیزیکی و امکان بازیافت پروندههای ارسالی
به اداره آموزش و صدور گواهینامههای دریانوردی ،به حفظ محیطزیست نیز کمک شایانی خواهد کرد.
عسکری با اشاره به همکاری اداره آمار ،انفورماتیک و تبادل اطالعات الکترونیکی این اداره کل در تهیه این نرمافزار افزود :با
پیگیریهای اداره امتحانات و گواهینامههای دریانوردی این طرح از اوایل سالجاری اجرایی شد.

